REGULAMIN KONKURSU - GRY MIEJSKIEJ
ORGANIZOWANEGO W RAMACH WROCŁAWSKICH DNI RECYKLINGU 2018
Preambuła
Wierzymy, że działania edukacyjne podejmowane w gminach mają wpływ na poziom efektywności
systemu gospodarowania odpadami dzięki zaangażowaniu mieszkańców i pozyskaniu większej ilości
i lepszej jakości surowców wtórnych z gospodarstw domowych.
Cele konkursu
1. Poprawa stanu środowiska naturalnego.
2. Promowanie multi-dyscyplinarnych form edukacji związanych ze środowiskiem
3. Promowanie selektywnej zbiórki na terenie Miasta Wrocławia
4. Promowanie proekologicznych zachowań wrocławian.
I. Kluczowe informacje o konkursie
1. Konkurs polega na odnalezieniu ukrytych w terenie plansz przez zespoły szkolne, rozwiązaniu zadań
i przesłaniu ich do Jury.
2. Konkurs ma formę ok. podchodów o długości ok. 3 km.
3. Plansze konkursowe zawierają wskazówki co do położenia kolejnych zadań oraz pytania merytorczne
w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu opakowań.
4. Trasę konkursu można przejść w dni powszednie, w terminie od 8-26 października 2018 roku
w godzinach 10:00 – 16:30.
II. Arkusze odpowiedzi
Arkusz odpowiedzi powinien zostać wypełniony i przesłany w odpowiednim czasie (najpóźniej do
dnia 8 listopada 2017r. do godz. 23.59) na adres info@ebd.org.pl.
Wypełniony dokument zawierać powinien, poza odpowiedziami na pytania i rozwiązaniem zadań:
a) nazwę szkoły, adres szkoły
b) imię i nazwisko opiekuna.
c) numer telefonu kontaktowego do opiekuna, adres e-mail do opiekuna
d) ilość dzieci w grupie
III. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych na terenie Wrocławia
i okolic. W grze mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 11 do 15 lat, uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów.
Każda grupa musi mieć zapewnioną opiekę jednego lub dwóch nauczycieli (opiekunów grupy), którzy
czuwają nad bezpieczeństwem i sprawnym przejściem trasy gry.

IV. Organizatorzy
Organizatorem Akcji jest Urząd Miasta, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Partnerami Akcji są: firma ALBA Polska Sp. z o.o. oraz Zespół Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży.

V. Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu – 1 października 2018 r.
2. Zgłaszanie szkół i zespołów do konkursu – w czasie trwania kampanii promocyjnej i samego konkursu
tj. od 8 października do 26 października 2018 r.
3. Przesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe – w czasie trwania konkursu tj. od dnia 8 października
do dnia 8 listopada 2018r.
4. Obrady jury – do 12 listopada 2018r.
5. Wręczenie nagród za zajęcie pierwszych trzech miejsc podczas uroczystego zakończenia Akcji
- 27 listopada 2018 r.
VI. Sposób zgłoszenia zespołu i informacje o konkursie
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który
znajduje się na www.wdr.org.pl (ZGŁOŚ ZESPÓŁ)
2. Zespół będzie klasyfikowany po przesłaniu na wskazany adres e-mail prawidłowo wypełnionej karty
odpowiedzi (arkusz odpowiedzi) wraz z danymi kontaktowymi opiekuna grupy oraz szkoły w terminie
do dnia 8 listopada 2018r.
3. W każdym zgłoszeniu muszą być zawarte następujące dane:






Pełna nazwa szkoły,
Adres: ulica i numer budynku, kod pocztowy i miasto,
Nazwisko i imię opiekuna grupy,
Telefon i e-mail do opiekuna grupy,
Ilość dzieci w grupie

4. Zespół Projektowy mogą tworzyć uczniowie 1 lub więcej klas z danej szkoły.
5. Z jednej szkoły może być zgłoszonych nie więcej niż 5 zespołów.
6. W skład jednego zespołu wchodzić może od 6 do 20 dzieci
7. Każdy zespół, w zależności od liczebności i wieku dzieci powinien mieć 1 lub 2 pełnoletnich
opiekunów (nauczycieli).
8. Zespół wraz z opiekunem przechodzi trasę konkursową, znajduje 6 plansz, rozwiązuje zadania,
uzupełnia arkusz odpowiedzi (dostępny na niniejszej stronie www) oraz przesyła gotowe odpowiedzi
w wyznaczonym terminie na podany adres e-mail.
9. Praca konkursowa musi być autorska, przygotowana wyłącznie przez uczniów. Prace skopiowane

(plagiat) będą dyskwalifikowane przez Jury.
10. Rolą opiekuna grupy jest zapewnienie bezpieczeństwa grupy w trakcie „gry miejskiej”, autoryzacja
grupy poprzez przyjęcie roli opiekuna i jej zgłoszenie. Grupa uczniowska bez opiekuna nie może wziąć
udziału w projekcie.
11 . Wstępne wyniki konkursu (informacje o wejściu do finału) podane będą w dniu 13 listopada 2018r.
drogą mailową lub telefoniczną - na adres/tel. opiekuna grupy. Wygrane zespoły zostaną zaproszone
na uroczyste wręczenie nagród podczas zakończenia 27 listopada 2018 r.
12. Każdy uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do projektu musi zostać zapoznany z regulaminem
konkursu i sposobem jego oceny przez opiekuna konkursu w danej szkole i go zaakceptować.
VII. Skala ocen / punktacja
Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów:
Zadanie 1:
• Za podanie ciekawych pomysłów na redukcje odpadów:
1-2 pomysły – 4 punkty
3-4 pomysłów – 6 punktów
5-6 pomysłów – 8 punktów
ponad 6 pomysłów - 10 punktów
• Za formę, styl opisu pomysłów, 7 punktów
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 17 punktów.
Zadanie 2:
• Za treść merytoryczną plakatu – maksymalnie 10 punktów
• Za ciekawą formę graficzną – maksymalnie 10 punktów.
• Za styl, język wypowiedzi, kreatywność i inne atrybuty – 5 punktów.
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 25 punktów.
Zadanie 3:
Za poprawne wskazanie wszystkich zdań prawdziwych i fałszywych oraz wyjaśnienia do zdań
maksymalnie 10 punktów.
Zadanie 4:
• Za prawidłowe wskazanie czego nie można wrzucać do pojemnika zielonego 13 punktów.
• Za poprawne opisanie co robić z tymi odpadami oraz jak przygotować pojemniki szklane przed
wyrzuceniem 5 punktów
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 18 punktów.
Zadanie 5:
• Za użycie w rymowance wymaganych 5 przedmiotów z listy – maksymalnie 6 punktów

• Za wartość merytoryczną - maksymalnie 6 punktów
• Za kreatywność i poprawność gramatyczną - maksymalnie 3 punkty
Za zadanie można otrzymać maksymalnie - 15 punktów
Zadanie 6:
• Za podanie 5 surowców wtórnych - maksymalnie 5 punktów
• Za podanie 5 substancji niebezpiecznych i napisanie jak mogą oddziaływać na środowisko
- maksymalnie 5 punktów
• Za poprawne podanie miejsc, gdzie można bezpiecznie pozostawić elektroodpady – maksymalnie
5 punktów
Za zadanie można otrzymać maksymalnie 15 punktów
VIII. Nagrody
Nagrodami dla 3 najlepszych zespołów w dwóch grupach wiekowych (szkoły podstawowe i gimnazja)
będzie sprzęt elektroniczny oraz bilety do kina dla dzieci, które zajmą 1sze miejsce! Jury konkursowe
może zadecydować o przyznaniu dodatkowych nagród.
IX. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w dalszych działaniach edukacyjno
– informacyjnych.
2. Aktualne informacje o konkursie dostępne na stronie internetowej www.wdr.org.pl oraz na stronach
mediów współpracujących.
X. Dane osobowe
Poniżej znajduje się informacja skierowana do Nauczycieli zgłaszających zespół do konkursu. Każdy
opiekun grupy zgłaszając zespół zgadza się z poniżej przedstawionym sposobem i zakresem
przetwarzania jej/jego danych osobowych:
Informujemy, że podane przez Pana / Panią dane osobowe będą przetwarzane przez European
Business Dialogue Sp. z. o.o.. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), celem zapewnienia właściwej
ochrony danych osobowych, pragniemy Pana / Panią poinformować, że:
1) Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest European Business Dialogue Sp. z. o.o.
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-797) przy ul. Klimczaka 17 / 107, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000263871, kapitał zakładowy 50.000,-, NIP:
0000263871, Regon: 140701665, zwana dalej Administratorem.
2)Administrator nie będzie przekazywać Pana / Pani danych osobowych innym podmiotom,
z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania
na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd lub organ ścigania) wskazując jego podstawę prawną.

3) Pana / Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
a)wyłącznie w celu informowania Pana / Pani o konkursie do którego zgłosił Pan / Pani swój zespół,
oraz przekazywania Pana / Pani informacji o kolejnych edycjach tego konkursu;
b)wyłącznie w sposób niezautomatyzowany i wyłącznie przez osoby do tego uprawnione (Pana / Pani
dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania).
4)Podstawą przetwarzania Pana / Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (jest to niezbędne do
wykonania umowy - umożliwienia Tobie udziału w konkursie) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw.
uzasadniony interes administratora polegający na przekazywaniu Panu / Pani informacji o kolejnych
edycjach konkursu oraz innych projektach realizowanych przez Administratora. Przetwarzanie danych
na ww potrzeby mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora, ujawnionym
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu Pana / Pani dane będziemy
przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia ostatniego kontaktu.
5)W odniesieniu do danych osobowych przysługują Pana / Pani następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do przenoszenia danych;
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw możesz zgłosić w dowolnym momencie na adres
info@ebd.com.pl.
6) Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw przysługuje Pana / Pani prawo do
wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

